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in de berg tevoorschijn komt, en toen kwam er uit het niets een vloedgolf aanrollen die de Voorzienigheid deed kraken
als een zak walnoten en haar de lucht in gooide. Sicilië, ten tijde van de Italiaanse eenwording: schipbreuk,
faillissement, dood en cholera zijn slechts een paar van de rampen waardoor de familie Leegloper wordt getroffen.
Giovanni Verga verhaalt op realistische en ontroerende wijze van alle tegenslag waarmee de arme vissers in het dorpje
Trezza te kampen hebben en schetst daarnaast met een vaak uiterst humoristische ondertoon het reilen en zeilen van de
dorpsbewoners met al hun eigenaardigheden.
De mooiste sprookjes van de gebroeders Grimm Jacob Ludwig Carl Grimm 2002 Verzameling van 58 enigszins bewerkte
sprookjes van de gebroeders Grimm. Met kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 jaar.
Nacht van de leeuwen Kuki Gallmann 2011-10-07 In Nacht van de leeuwen staat de grote liefde van Kuki Gallmann voor
Afrika centraal. In twee verhalen keert zij terug naar Italië, naar de streek van haar jeugd die zo bepalend was voor
haar beleving van de natuur. Het grootste deel van de bundel speelt in Kenia en getuigt van Gallmanns ontzag voor de
Afrikaanse natuur en haar respect voor de Afrikanen. Het hoogtepunt vormt het verslag van een trektocht die Kuki
Gallmann in gezelschap van haar nieuwe liefde Aidan door de onherbergzame binnenlanden maakt.
Vogelverschrikker en zijn knecht Philip Pullman 2012-04-17 De vogelverschrikker is een hoffelijke knul met erwten in
plaats van hersenen en geweldige ideeën. Hij ontmoet Jack, een jonge die zijn trouwe knecht wordt. De vogelverschrikker
houdt zijn normale taak - vogels verschrikken - voor gezien en samen gaan ze op reis. De dappere vogelverschrikker
stort zich in angstaanjagende gevaren - gevechten, schipbreuken, struikrovers en oplichters - en het is aan Jack om hem
keer op keer uit de penarie te halen.
Het raadsel De gebroeders Grimm 2021-03-10 Een prins gaat samen met zijn dienaar op wereldreis, maar al gauw komen ze
in groot gevaar. Ze belanden in het huis van een enge heks die probeert hen te vergiftigen. Terwijl ze voor haar
vluchten, schuilen ze in een herberg waar ze maar net weten te ontsnappen aan 12 moordenaars! Dan komen ze aan in een
stad waar een prinses woont. Als zij het raadsel van de prins oplost, dan wordt hij vermoord. Maar als het haar niet
lukt, dan gaan ze trouwen. Ben je benieuwd hoe dit afloopt? Ontdek het in ‘Het raadsel’ van de Gebroeders Grimm! De
Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en
‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet
opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit
Duitsland lieten met hun achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun
tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere
levende taal.
Preghiere col grembiule. Dammi, Signore, un'ala di riserva Antonio Bello 2018
Perfecte akoestiek Daria Bignardi 2014-10-02 Op een koude ochtend in december gaat in het huis van Arno Cange
onverwacht de wekker. De kinderen slapen nog, maar de tafel is gedekt voor het ontbijt. Arno vindt daar een brief van
zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten, zonder uit te leggen waarom en waar
ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn kinderen moet zorgen, met de hulp van zijn humeurige
en onhandige moeder, probeert hij erachter te komen waarom Sara is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het
verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de liefde van zijn leven, ooit terugzien?
Ik droomde van Afrika Kuki Gallmann 2017-06-30 25 jaar geleden verscheen deze oerklassieker voor het eerst – al meer
dan 150.000 exemplaren verkocht! De Afrikaanse natuur als troost en inspiratie Als klein meisje stelde Kuki Gallmann
zich al voor hoe geweldig het zou zijn om in Afrika te wonen. Door een ongeluk waarbij ze ernstig invalide raakte, leek
het continent van haar dromen echter voorgoed onbereikbaar. Toch wist ze de enorme wilskracht en volharding op te
brengen om opnieuw te leren lopen – en zich ondanks alles met haar gezin te vestigen in Kenia. Ik droomde van Afrika is
Kuki Gallmanns onvergetelijke schildering van Oost-Afrika en de imposante schoonheid van de natuur van Kenia. Met dit
krachtige zelfportret inspireert ze nog vele lezers en laat ze zien hoe zijzelf geïnspireerd en getroost door de natuur
enorme tegenslagen overwon en het leven in Afrika trouw bleef. En nog altijd zet Gallmann zich actief in voor de
Afrikaanse natuur. De pers over Ik droomde van Afrika ‘Gallmann heeft een ontroerend boek geschreven, een elegie op
papier.’ Elsevier ‘Een boeiende biografie, die geen roman is, hoewel alle ingrediënten erin verweven zijn, van de
romantiek tot en met de tragedie.’ De Standaard ‘Een spannend egodocument. Het leest als een trein.’ Algemeen Dagblad
Het herderinnetje en de schoorsteenveger Hans Christian Andersen 1970
Fuck machine Charles Bukowski 2014-03-03 In Bukowskis verhalen wonen schuldeisers, drankhandelaren, bookmakers en
verschoppelingen en zijn alter ego moet vechten tegen armoede, de wet, drank en veeleisende vrouwen. Fuck Machine is dé
handleiding om de alledaagse waanzin door te komen. `Bukowski is een vangnet. Hij geeft hoop voor het leven Janneke van
der Horst
Het verboden schrift Alba de Céspedes 1973
Idolaat Jeffery Deaver 2013-09-11 Kayleigh Towne is een wereldberoemde singer-songwriter. Edwin Sharp is haar grootste
fan. Als Kayleigh een van zijn vele brieven beantwoordt met ‘kusjes Kayleigh’, weet Edwin zeker dat zij ook van hem
houdt. Niets van wat Kayleigh en haar advocaten tegen hem zeggen kan hem van het tegendeel overtuigen. Als een van
Kayleighs crewleden op gruwelijke wijze om het leven komt, besluit ze kinesisch expert Kathryn Dance in te schakelen.
Kathryn zet al haar vaardigheden in om de dader te vinden. Maar als er meer moorden volgen, begint ze te beseffen dat
dit niet de gruweldaden van een doorsnee stalker zijn...
De jaren Virginia Woolf 2017-01-20 De jaren zijn momentopnames, te vergelijken met herinneringen aan ons eigen leven:
er zijn jaren die eruit springen, waarvan we ons hele periodes voor de geest kunnen halen, als bergtoppen in de verte.
Daartussen liggen de mistige dalen van de jaren die vergeten zijn. In een serie schetsen, van 1880 tot de jaren dertig,
verweeft Virginia Woolf de geschiedenis van de familie Pargiter met gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis: de

De goede oude man en het mooie jonge meisje Italo Svevo (pseud. van Ettore Schmitz.) 1989 Een oudere man ontmoet een
jong, aantrekkelijk meisje.
De twaalf broeders De gebroeders Grimm 2021-03-10 Zal de prinses alles opgeven om haar twaalf broers te redden? Wanneer
de koningin van een meisje bevalt, moeten haar twaalf zonen gedood worden zodat de prinses het koninkrijk zal krijgen.
De bezorgde moeder waarschuwt haar zonen en ze vluchten het bos in. Maar wanneer vele jaren later de prinses erachter
komt wat er met haar broers is gebeurd, gaat ze naar hen op zoek. Hoe denk je dat de verbannen broers zullen reageren
wanneer ze hun zusje voor het eerst zien? Ontdek het in ‘De twaalf broers’ van de Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm
zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren
tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de
klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met
hun achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken
al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
De tondeldoos Hans Christian Andersen 2019-04-22 De Tondeldoos (Deens: Fyrtøiet) is een sprookje van Hans Christian
Andersen. Een soldaat ontmoet op weg naar huis een oude vrouw. Ze vertelt hem dat hij onder in een holle boom zoveel
geld kan oprapen als hij maar wil. Onder de boom is een lange gang met drie deuren. Achter de eerste deur staat een
kist met kopergeld, bewaakt door een hond met ogen zo groot als schoteltjes. Achter de tweede deur staat een kist met
zilvergeld, bewaakt door een hond met ogen zo groot als molenstenen en achter de derde deur staat een kist met gouden
munten, bewaakt door een hond met ogen zo groot als de Ronde Toren van Kopenhagen...
Afrikaanse nachten Kuki Gallmann 1996 In een twintigtal korte verhalen vertelt de van origine Italiaanse schrijfster,
die al jaren in Kenia woont, over haar ervaringen met mensen en dieren.
Het nut van sprookjes Bruno Bettelheim 1993 In deze studie geeft een kinderpsycholoog inzicht in de
dieptepsychologische betekenis van volkssprookjes en bepleit hun waarde als middel in de opvoeding van kinderen, om hen
de zin van het leven te laten ontdekken.
Italiaanse sprookjes Italo Calvino 2013-07-31 Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en sagen. De motieven
vindt men vaak terug in de sprookjes van andere volken, de uitwerking is telkens typerend voor de aard en de beschaving
van een bepaald volk. Dat geldt ook voor de sprookjes die in Italië van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Ze
handelen over schone prinsessen en machtige koningen, over monsters en struikrovers, over iedele ridders een arme
boeren, over heksen en tovenaars. De beroemde schrijver Italio Calvino verzamelden meer dan tweehonderd van die
sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein Valkhoff er
vijftig, die typerend zijn voor de Italiaanse mentaliteit en die boeien zowel door het verhaalde zelf, als door de
vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo ontstond een aantrekkelijk boek voor iedereen - jong of oud - die van
sprookjes houdt.
Umbertino Italo Svevo (pseud. van Ettore Schmitz) 1985 Een grootvader vertelt over zijn kleinzoon.
De gouden vogel De gebroeders Grimm 2021-03-12 De lekkerste gouden appels van de koning... Wie wil die nou niet? Een
gouden vogel besluit ze te stelen, maar daar is de koning natuurlijk niet blij mee! Hij stuurt zijn drie zonen om de
vogel te vangen. Onderweg ontmoeten de jongens een vos, die hen een wijs advies geeft. De twee oudste zonen willen er
niet naar luisteren, maar de jongste volgt zijn raad op en komt veel minder in de problemen dan zijn oudere broers.
Maar zou je het geloven als de broer de vos aan het einde van het verhaal vermoordt? En denk je dat ze de vogel te
pakken zullen krijgen? Ontdek het zelf in ‘De gouden vogel’ van de Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun
bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke
avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun
achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al
vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
Pemberley P.D. James 2014-03-07 Het is 1803, zes jaar nadat Elizabeth en Darcy trouwden en hun leven op het monumentale
Pemberley begon. Ze hebben twee flinke zonen en hun geliefde familieleden wonen vlakbij. De voorbereidingen voor het
jaarlijkse herfstbal zijn in volle gang. Maar de avond voor het bal wordt verstoord door de komst van Elizabeths zus
Lydia, die hysterisch gilt dat haar man is vermoord. Zal dit het idyllische leven van de bewoners van Pemberley
voorgoed verstoren? P.D. James wekt de wereld van Pride and Prejudice tot leven in een briljant misdaadverhaal, zoals
alleen zij dat kan schrijven.
De dag des oordeels Salvatore Satta 1982
Een woud vol zonnebloemen Torey Hayden 2010-03-18 De zeventienjarige Lesley is een echt tienermeisje: haar zorgen
draaien om jongens, haar studie en ruzie maken met haar jongere zusje. Ze is dol op haar moeder Mara, die prachtige
verhalen kan vertellen over haar jeugd in Hongarije en Duitsland voor de oorlog. Maar Mara heeft ook traumatische
herinneringen die ze nooit wil delen met haar dochters. Terwijl Lesley het gruwelijke oorlogsverleden van haar moeder
begint te ontdekken, stort hun gezin ineen. En Lesley beseft dat zij haar moeder nooit echt heeft gekend.
De leeglopers Giovanni Verga 2009-10-31 `Plotseling was het zo donker geworden dat je geen hand voor ogen meer zag.
Alleen de golven die vlak langs de Voorzienigheid joegen, lichtten op alsof ze ogen hadden en de boot wilden opslokken.
Niemand durfde nog een woord te zeggen, midden op die zee die ziedde tot zover het oog reikte. `Als je het mij vraagt,
zei Ntoni opeens, `gaat vanavond onze hele vangst naar de duvel. `Hou je mond! zei zijn grootvader, en zijn stem in de
duisternis deed zijn kleinzoons op hun bankje ineenkrimpen. Je hoorde de wind gieren in het zeil van de Voorzienigheid
en de schoten jankten als gitaarsnaren. Ineens begon de wind te fluiten als de stoomtrein die boven Trezza uit het gat
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Boerenoorlog, de Eerste Wereldoorlog, de suffragettebeweging, de Ierse kwestie, India en het kolonialisme, de
benzinemotor die het paard verdrong, elektrisch licht dat de gaslamp verving, de avant-garde, de nieuwe atoomtheorie.
De jaren is een prachtig geschreven reeks portretten van een familie, tegen de achtergrond van een samenleving die je
voor je ogen ziet veranderen. Bij Woolf is de geschiedenis geen continuüm. Ze vervlecht het publieke met het
persoonlijke en zoekt naar de essentie van het verleden, met de beleefde tijd en de herinnering als rode draad. Net als
bij Tolstoi en Proust gaat het niet alleen over de lotgevallen van een familie, maar ook over geschiedenis en
herinnering. Virginia Woolfs op één na laatste roman The Years verscheen in 1937 in Engeland en de Verenigde Staten.
Het is haar enige titel die de bestsellerlijst van The New York Times haalde. Nu verschijnt de eerste Nederlandse
vertaling.
Reis door Armenie Vasili Grossman 2014-09-02 Er zijn maar weinig schrijvers die zo veel hebben gezien van de grote
tragedies van de twintigste eeuw als Vasili Grossman. Met een indrukwekkende helderheid schreef en publiceerde hij over
de Holocaust en de slag om Stalingrad. Reis door Armenië, dat hij schreef met een opmerkelijk warmte, humor en
spontaniteit, is verreweg zijn persoonlijkste en intiemste boek. Een aantal maanden na de `arrestatie van zijn
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meesterwerk Leven en lot door de Sovjetregering nam Grossman de redactie op zich van een dikke Armeense roman. Hij was
blij dat hij een excuus had om twee maanden door Armenië te reizen, en noteerde zijn indrukken van het land: het
rotsachtige berglandschap, de oude kerken, de inwoners en hun gewoonten. Reis door Armenië staat vol levendige
observaties van een buitenstaander, maar bevat ook Grossmans gedachten over zijn plaats als schrijver in Rusland, over
menselijke waardigheid en over zijn eigen sterfelijkheid.
Achter de deur Giorgio Bassani 2018-04-12 Een tienerjongen groeit op in Ferrara in de jaren dertig. Op school, altijd
al een plek van rivaliteit en hiërarchie, is de spanning van de politieke veranderingen in Italië duidelijk merkbaar.
De jongen realiseert zich langzaamaan dat zijn joodse identiteit impliceert dat hij wordt buitengesloten en verstoten
en dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn jonge, onschuldige jaren. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich
allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani
zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht voor
het wegvallen van het verleden.
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